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Nr.40/23.06.2022                                                                                         PROIECT 

H O T A R A R E 

privind  modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.2 a 
 Consiliului local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău – Comisia pentru administratie publica 

locala, juridica, amenajare teritoriu si urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor 

 
Primarul Comunei Pietroasele, Judetul Buzau  
Avand in vedere : 
 - referatul de aprobare al  primarului   comunei  Pietroasele, judeţul Buzău, înregistrat  

sub nr.2487/23.06.2022; 

            -raportul secretarului general al UAT Comuna Pietroasele, inregistrat la 

nr.2497/23.06.2022; 

 -Hotărârea Consilului local nr.37/31.05.2022 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local  al d.lui ROTARU MIHAIL-AURELIAN înainte de expirarea duratei 
normale  a mandatului  și declararea ca vacant a  locului de consilier local  deținut de acesta în 
cadrul Consiliului local al  Comunei Pietroasele, județul Buzău 
 -Hotărârea Consilului local nr.46/05.11.2020 privind organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău, pe principalele domenii 
de activitate; 
 -Încheierea finală (dezinvestire) civilă pronuntata în dosar nr.8199/200/2022, privind 
validarea mandatului de consilier local supleant al doamnei Toader Cristina; 
 -depunerea jurământului de către doamna Toader Cristina  la începutul şedinţei 
Consilului local din data de 30.06.2022;  
          -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

              În temeiul art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 
          Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului 
local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău Comisia pentru administratie publica locala, juridica, 

amenajare teritoriu si urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, prin 
desemnarea doamnei consilier local Toader Cristina, ca membru în comisie, în locul domnului 
Rotaru Mihail-Aurelian. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei  

Pietroasele, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului comunei Pietroasele şi se aduce 

la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet la adresa www.primariapietroasele.ro. 

 

Initiator, 
Primar 

Cornel Enache 
 

                                                                                                                      avizat,                                                                                                                                                      
                                                                                                          Secretar general al UAT    
                                                                                                               Matache Aurelia 
 

 
                                                       

http://www.primariapietroasele.ro./
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Nr.2497/23.06.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind  modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.2 a 

Consiliului local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău – Comisia pentru administratie publica 

locala, juridica, amenajare teritoriu si urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a 

drepturilor cetatenilor 

 

        Conform prevederilor O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, dupa constituire, 

Consiliul Local isi organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

        Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate, numarul si denumirea acestora, precum si componenta nominala a 

comisiilor, se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local, cu respectarea configuratiei politice de la 

alegerile locale din data de 27.09.2020. 

         Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar. 

         Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

         Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avandu-se in 

vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara 

activitatea. 

      Avand in vedere: 

          -H.C.L Pietroasele nr.46/05.11.2020, privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Comunei Pietroasele, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate; 

          -H.C.L Pietroasele nr.37/31.05.2022, privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Rotaru Mihail Aurelian inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului si declararea ca vacant a locului de consilier local detinut de acesta in cadrul Consiliului 

Local al Comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

         -Hotararea civila, pronuntata in dosarul nr.8199/200/2022 de Judecatoria Buzau, prin care se 

valideaza mandatul de consilier local pentru doamna Toader Cristina, membra a Partidului Miscarea 

Populara, aflata pe lista de consilieri locali supleanti; 

         -Depunerea juramantului doamnei Toader Cristina in fata Consiliului Local al Comunei 

Pietroasele, precum si necesitatea modificarii si completarii nominale a Comisiei de specialitate 

nr.2 pentru administratie publica locala, juridica, amenajare teritoriu si urbanism, apararea 

ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, consider ca se impune adoptarea unei hotarari 

cu privire la modificarea componentei nominale a Comisiei de specialitate nr.2, respectiv inlocuirea 

domnului Rotaru Mihail-Aurelian cu doamna Toader Cristina. 

 

Secretar general, 

Matache Aurelia 
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Nr.2487/23.06.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind  modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.2 a 

Consiliului local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău – Comisia pentru administratie 

publica locala, juridica, amenajare teritoriu si urbanism, apararea ordinii si linistii publice, 

a drepturilor cetatenilor 

 

     

 

        In conformitate cu prevederile legale, dupa constituire, Consiliul Local al Comunei 

Pietroasele a stabilit prin H.C.L nr.46/05.11.2020 organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate. 

     Avand in vedere demisia din functia de consilier local a domnului Rotaru Mihail-Aurelian 

inainte de expirarea duratei normale a mandatului si declararea ca vacant a locului de consilier 

local detinut de acesta in cadrul Consiliului Local al Comunei Pietroasele, membru al comisiei de 

specialitate nr.2 pentru administratie publica locala, juridica, amenajare teritoriu si urbanism, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, precum si validarea consilierului local 

supleant, doamna Toader Cristina, supun spre aprobare proiectul de hotarare privid modificarea 

componentei acestei comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Pietroasele. 

 

 

Primar, 

Cornel Enache 
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NR.________DIN 30.06.2022 

 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, amenajare teritoriu si 

urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor (2) 
 

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea componenţei Comisiei de 

specialitate nr.2 a Consiliului local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău – 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, amenajare teritoriu si 

urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor 
 

 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 30.06.2022, a analizat  proiectul de 

hotarare privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.2 a 

Consiliului local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău – Comisia pentru 

administratie publica locala, juridica, amenajare teritoriu si urbanism, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, il avizeaza 

favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data 

30.06.2022. 
 

 

COMISIA, 

     1.Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

 

     2. Gheorghe Mioara – secretar____________________ 

 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 

 

     4. Balaceanu Liliana Daniela______________________ 
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